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R8A
Recuperador

- Vidro Neoceram resistente a 750ºC com 590x350mm
- Pintura em antracite resistente a 650º
- Peso: 100 Kg
- Revestimento interior com placas de vermiculite
- Frente e grelha em fundição
- Fabricado em aço de 5 mm de espessura HQ
- Equipado com 2 ventiladores 90x90 acionados por
termostato a +- 50ºC, para o aquecimento de 66m3/cd
um Registo para regulação da saída de gases

 Altura

Largura

Profundidade

Potência

Saída Fumos

Frente Caixa

 545 mm

685 mm

400 mm

9,6 kW

180 mm

 530mm

650 mm

380 mm

LD8C
Recuperador

- Vidro Neoceram resistente a 750ºC c/ 590x385mm
- Pintura em antracite resistente a 650º
- Peso: 100 Kg
- Revestimento interior com placas de vermiculite
- Frente e grelha em fundição
- Fabricado em aço de 5 mm de espessura HQ
- Equipado com 1 ventilador tangencial 350x30 acionado
por termostato a +- 50ºC, para o aquecimento de 90m3

 Altura

Largura

Profundidade

Potência

Saída Fumos

Frente Caixa

 600 mm

750 mm

400 mm

10,1 kW

180 mm

 575mm

700 mm

400 mm

LDA 600/20
Recuperador

 Altura

Largura

Profundidade

Potência

Saída Fumos

570 mm

750 mm

610 mm

24000 kcal/h

200 mm

PC 34
Recuperador

 Altura

Largura

Profundidade

Potência

Saída Fumos

700 mm

840 mm

675 mm

3400 kcal/h

200 mm

Refª: 016900080 Refª: 016900077

Refª: 016900600 Refª: 016900034
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RC ILMA 70
Recuperador
Refª: 016900005

- Potência Nominal Global (kW)  15
- Potência Nominal cedida à Água (kW)  10
- Potência Nominal Cedido ao espaço (kW)
- Potência de Utilização (kW)12 a 20
- Consumo Lenha (kg/h)3 a 5
- Rendimento (%)72
- Emissões CO (13% O2) 0,67
- Volume de Agua da Caldeira (lt.) 26
- Peso a seco (kg) 123
- Pressão Máxima (bar) 3
- Pressão Serviço (bar) 0,5 a 2
- Temperatura Máxima (°C) 90
- Combustível Lenha, com humidade inferior a 20%
- Dimensão recomendada combustível (mm) 400 a 500

RC ILMA 70 PLUS
Recuperador
Refª: 016900006

- Potência Nominal Global (kW)29,14
- Potência Nominal cedida à Água (kW)19,75
- Potência Nominal Cedido ao espaço (kW)9,38
- Potência de Utilização (kW)20 a 34
- Consumo Lenha (kg/h) 5 a 9
- Rendimento (%)74
- Emissões CO (13% O2)0,79
- Volume de Agua da Caldeira (lt.)45
- Peso a seco (kg)210
- Pressão Máxima (bar)3
- Pressão Serviço (bar)0,5 a 2
- Temperatura Máxima (°C)90
- Combustível: Lenha, com humidade inferior a 20%
- Dimensão recomendada combustível (mm) 400 a 500

RC AERO 70
Recuperador
Refª: 016900006

- Potência Nominal Global (kW)  7,5
- Potência Máxima  11kW
- Eficiência Energética 77%
- Caudal dos Produtos da Combustão 5,4 g/s
- Temp. Média Produtos Combustão 315,6º
- Tiragem Chaminé à Potência Nominal 12Pa
- Dimensões Equipamento sem moldura (largxaltxprof.) 690x545x440mm
- Dimensões Mínimas abertura parede  (largxaltxprof.) 700x555x460mm
- Secção Saída de Fumos: 180mm
- Distancia minima materiais combustão  1200mm
- Largura máxima da Lenha 530mm
- Carga maxima recomendada 3,6Kg.
- Peso 100Kg.
- Combustível recomendado lenha
- Humidade máxima da lenha 20%

- Equipada com ventilador tangencial
- Inclui regulador de velocidade

LIS
Salamandra a Pellets Ar

 Altura

Largura

Profundidade

Potência

Saída Fumos

930 mm

510 mm

535 mm

11,5 kW

150 mm

Refª: 016900104
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 Altura

Largura

Profundidade

Potência

Saída Fumos

925 mm

785 mm

450 mm

9,5 kW

150 mm

BELL 11
Salamandra

- Vidro Neoceram resistente a 750ºC com
590x385mm
- Pintura em antracite resistente a 650 º
- Peso: 120 Kg
- Porta e grelha em fundição
- Comprimento máximo da lenha: 55 cm
- Inclui um ventilador tangencial acionado por
termostato a +- 50ºC
- Fabricado em aço de 4 mm de espessura HQ
(High…. Quality)

- Inclui comando
- Acendimento automático
- Programação horária

ISABEL ECO
Salamandra a Pellets Ar

 Altura

Largura

Profundidade

Potência

Saída Fumos

Tensão

Pellets

Depósito

Consumo

Saída

Rendimento

930 mm

510 mm

535 mm

7,7 kW

80 mm

230~120 v

6 mm

15 Kg

600g a 1900g/h

80 mm

80%

- Equipada com comando À distancia 
- Acendimento automático
- Programação horária 
- Vaso de expansão 5 litros 
- Manómetro de pressão 
- Bomba circuladora
- Válvula de temperatura e pressão 
- Purgador automático 
- Ventilação ambiente 

AQUALUXO
Salamandra a Pellets

 Altura

Largura

Profundidade

Potência

Potência p/ Água

Potência p/ Ambiente

Saída Fumos

Pellets

Depósito

Consumo

Saída

Rendimento

1060 mm

625 mm

605 mm

21,4 kW

15 kW

6,4 kW

80 mm

6 mm

35Kg

1600g a 5100g/h

80 mm

80%ASPIRADOR
DE CINZAS
Refª: 965501102

- 18 Litros
- 800 W

PELLETS
Ref.ª 999999994

- Saco de 15 Kg

Refª: 016908801 Refª: 016900103 Refª: 016900110

LD7R
Recuperador Calor a Ar

- Ventilação 230V - 0.1A
- Largura c/ abas 645mm s/ abas 590mm
- Altura c/ abas 600mm s/ abas 575mm
- Profundidade c/ abas 400mm s/ abas 400mm
- Saída Fumos 180 mm
- Potência 9,0 Kw

Refª: 016900007

R9A
Recuperador Calor

- Ventilação 230V-0.1
- Largura 735mm
- Altura 610m
- Profundidade 400mm
- Saída Fumos 180mm
- Potência 9,6Kw

Refª: 016900090

Caldeira Pellets
Aquecimento Central
Bioconfort

POTÊNCIA ÁGUA: 32KW
Características
Potência água: 32kw | Rendimento: 83% | Co: 0.02
Pressão de trabalho: 150kPA/300kPA | Pressão mínima chaminé: 10Pa
Temperatura dos fumos: 260º | Temperatura máx. serviço da água: 90º
Capacidade água: 40 lts | Carga máxima pellets: 80kg
Consumo na máxima potência: 0.6kg a 8.3kg/h
Peso: 275kg | Potência eléctrica instalada: 500W
Bomba circuladora, Vaso expansão 18lts
Válvula de segurança temp/pressão, Válvula anti condensação
Válvula de enchimento automático, Termo hidrómetro - pergador
autonómico, Limpeza automática do queimador
Programação automática, Acendimento automático
Controlo de pressão de temperatura
Ligações hidráulicas em inox e latão
Corpo da caldeira em aço carbono
Silo em chapa galvanizada
Blindagens com pintura electrostática
Pés niveladores
Opção: Colocação de permutador de placas
para aquecimento de águas sanitárias de 22 kW

Refª: 016990030

Caldeira Combustão
Forçada

Caldeira de aço em execução no pirólise combustão
de madeira, gaseificação total 

- Chama de combustão invertido 
- Alta eficiência (combustível sólido) mais de 84% 
- Otimização e controle de combustão, controlando
a regulamentação do ensino primário e secundário 
- Ventilador de gaseificação de madeira colocada no sucção 
- Built-in sistema anti-condensação com válvulas
termostáticas modulação (patenteado) 
- Grandes portas de inspeção do armazém e da câmara
de combustão para facilitar o carregamento e manutenção 
- Isolamento dos painéis de lã de rocha com
manto de corte (espessura 60 mm) 
- Painel de controle e controle eletromecânico que
controla automaticamente a temperatura da água e da
operação on-off do ventilador.
Capaz de controlar a caldeira ao lado de alívio. 
- Permutador de calor de segurança protecção contra o
sobreaquecimento, que consiste de uma bobina de aço,
imerso directamente na caldeira

Ref.ª 920095040 - Airex 2S 25Kw
Ref.ª 920095041 - Airex 2S 40Kw
Ref.ª 920095042 - Airex 2S 50Kw
Ref.ª 920095043 - Airex 2S 65Kw
Ref.ª 920095044 - Airex 2S 80Kw
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Caldeira

- Capacidade do tanque de pellet: 230 kg, pode ser posicionado
na caldeira 3 lados 
- Autonomia de mais de 23 horas, a potência nominal em operação
contínua, sem o desligamento do queimador 
- Sistema de gaseificação e combustão chama de inversão
+ 8 tubos de fumaça (mod. 35), 10 cachimbos (mod. 45) 
- Carga volume de compartimento de 110 l (mod. 34), 161 l (mod. 45) 
- Eficiência de até 90% certificada 
- Filamento térmico
- Câmara de combustão em aço especial aço inoxidável AISI 304
é altamente termoestável e resistente a altas temperaturas
que um potencial ataque químico 
- Gases de by-pass automático formados no momento da madeira armazém 
- Espessura térmica de aço grade de 15 milímetros 
- Espessura Canais de ar primário seis milímetros 
- Tubos verticais do trocador de calor com sistema de
limpeza automática pushrod cronometrado (scrapers) 
- Os raspadores de realizar a segunda função da turbulência do gás de
combustão para aumentar a eficiência e, assim, o desempenho 
- Isolamento da câmara de fumos capa e capuz com tapetes de
lã mineral 50 milímetros de espessura lacrimogêneo 
- Gravador de pellet com churrasqueira e câmara de combustão em
aço inox AISI 430 de auto-limpeza do parafuso de alimentação dupla
para implementar a separação / proteção entre a zona de combustão
(braseiro) e reserva de combustível 
- A modulação ventilador com controle do inversor sobre a ingestão
de optimização da combustão 
- Chama de combustão invertido modulação triplo: 
- Modulação da temperatura da caldeira 
- Modulação de temperatura do gás de combustão 
- Modulação de fotosensor leitura óptica durante a operação pellet que
atua a ajustar com precisão a contribuição de combustível para uma
melhor combustão e maior eficiência 
- O equipamento de monitorização e de controlo aprovado (Biotronik) 
- Complexo de ignição e combustão em aço inoxidável
AISI 304 com térmica muito grossa 
- Ultra-rápidos de energia graças à vela de ignição poderoso
(com menos de 3 minutos) 
- Carenagem estrutura de metal externa em duas partes 
- Lenha Automático / pellet (com uma carga de madeira usado para cima,
a demanda por energia no queimador pellet é ativado) 
- Exibição de informações por meio de exibição de mensagem variável 
- Gerenciamento de energia no "tanque de armazenamento", que permite
a combinação de fabricantes de saúde 
- Sensor é o nível mínimo de carga (pellets), com corte em cerca de 10%
da bateria pellet restante e alertar o usuário (para facilitar a re-início,
evitando as operações de pré-carga, devido à falta de combustível) 
- Segurança: 
- O software de gestão supervisiona continuamente todos os estados de
funcionamento da caldeira com alarme sonoro para mais de sensor de
temperatura falhar, troca de combustível, também destaca sete
alarmes visuais: porta aberta (abertura de carregamento),
falta de combustível no recipiente, combustível bloco no queimador,
acumulação / chaleira sobre o limite de temperatura, excesso de
temperatura painéis solares (se houver), não há ignição dos
queimadores, abastecimento de caldeira sensor valores fora da norma. 
- O equipamento de série: 
- A caldeira está equipada com trocador de calor especial de
segurança de grande superfície 
- Sedimento tanque posicionado em três lados em relação ao gerador

Ref.ª 920097034 – 34Kw
Ref.ª 920097045 – 45Kw

Lenha e Pellets
Caldeira Firex

Caldeira de aço funcionando com madeira, a combustão
pirólise, gaseificação total, a inversão de chama, 34-55 kW. 
- Chama de combustão invertido 
- Alta eficiência (combustível sólido): mais de 82% 
- Otimização e controle de combustão através da regulação
do registo de ar primário e secundário com uma
borboleta com built-badalo 
- Fan gaseificação de madeira colocada sobre a sucção 
- Grill Bares e fogo em aço inoxidável AISI 316 
- Bacia de aço de alta resistência térmica 
- Parede traseira material refractário interno para a
eliminação de condensação 
- Carregar e manutenção do armazém através da porta de
inspeção e isolados porta da frente da câmara de combustão,
com abertura em arco total de 180 ° 
- Portiña fumaça rolamento total (abre como um livro)
colocado entre a porta exterior do armazém
e carregamento de madeira 
- Bypass fumaça na porta frontal superior 
- Punhos de alavanca e portas com tracção 
- Espessura do coração de 8 milímetros 
- Isolamento dos painéis de lã de rocha manto com clips
(50 mm de espessura) e folha de alumínio sobrepostos 
- Painel de controlo termostático para a gestão automática
da caldeira ventilador e dos vários tipos de sistemas: 
Apenas Aquecimento
- Aquecimento e A.C.S. chaleira com bobina ou
tanque duplo ou individual em Tank. 
- Permutador de calor de segurança proteção contra o
sobreaquecimento, que consiste de uma bobina de aço,
imerso diretamente na parte superior da caldeira 
- 3 anos de garantia

Ref.ª 920096034 – 34Kw
Ref.ª 920096043 – 43Kw
Ref.ª 920096055 – 55Kw

Combustão Forçada
Caldeira Gasogen

- Construção de aço carbono laminados com uma
espessura de 8 mm de 
- Chama de combustão invertido 
- Eficiência até 84% 
- Otimização e controle de combustão através do
ajuste preciso do básico e secundário 
- Ventilador de combustão assistida por
gaseificação de madeira 
- Portas de inspeção grandes do armazém e da câmara
de combustão, o que facilita o carregamento e manutenção 
- Câmara de combustão com catalisador firestone 
- Isolamento do casaco com painéis de
lã mineral protegida (espessura 60 mm) 
- Painel de controle e de controle que controla automaticamente
a temperatura da água eo funcionamento do ventilador 
- Permutador de calor de segurança protecção contra o
sobreaquecimento, que consiste de uma bobina de aço,
imerso directamente na caldeira 
- Válvulas termostáticas modulação condensação (Patente) 
opcional: 
Painel AUTOMATIC DUO que substitui o padrão para
caldeiras alívio ladeado
2S versão LG3 
Ao usar a lareira a lenha é fornecida uma caldeira de
aço inoxidável pressurizado para queimador de óleo ou gás
queimado com a seguinte 
características: 
Câmara de seca inversão chama de combustão 
Sistema anti-condensação com defletores de aço ajustáveis 
Porta de ferro fundido com abertura dupla (esquerda e direita)
e isolamento de fibra cerâmica 
Isolamento e painel de capa de corpo inteiro com lã mineral
protegida (espessura 60 mm) 
Painel de controle eletrônico para modular a gestão automática
de dois geradores, com acendimento automático da
caldeira alívio quando ele está fora da madeira

Ref.ª 920095031 – GLG3 2S 26Kw
Ref.ª 920095032 – GLG3 2S 37Kw
Ref.ª 920095033 – GLG3 2S 47Kw

PELLEXIA 27

- Potencia 27 KW
- Eficiência ate 90.4 %
- Contentor para pellets 150 kg
- Queimador externo 
- Camara de combustão ampla e
profunda para assegurar completa
combustão da mistura ar / Pellets 
- 3 passagens de fumos 
- Display com mensagens de erros 
- Sensor de controlo da passagem
correta dos pellets 
- Prevenção contras sobreaquecimento
do queimado
através de termostato 
- Desliga-se automaticamente
caso não existam
temporariamente os 230V 

Unidade a Pellet com queimador
externo integrado e contentor silo
para pellets
Refª: 920094937 GASOGEN 3 2S (G3 25)

- Combustão de chama invertida 
- Elevada eficiência para combustível sólido 
- Otimização e controlo de combustão através da
regulação do ar primário e secundário 
- Combustão assistida por ventilador para
gaseificação da lenha 
- Porta ampla para inspeção do stock e camara de combustão
para facilitar o carregamento
e manutenção 
- Camara de combustão com catalisador de pedra refrataria 
- Proteção dos painéis com isolamento em manto de lã mineral
com 60 mm de espessura
- Painel de comandos para controlo automático da temperatura
da água e do ventilador 
- Permutador de segurança de sobreaquecimento composto
por uma serpentina em aço,
imersa diretamente na caldeira 

Refª: 920095030

FOKOLUS

- Estrutura interna altamente radiante 
- Bandeja para recolha de cinzas 
- Ajuste termostático do ar
- Permutador de calor em ferro, em forma de arco
para evitar sobreaquecimentos 
- Autonomia de funcionamento de 5 a 7 horas
- Deposito para lenha 60, 70 , 90 kg
- Estrutura em aço
- 2 portas de inspeção grandes para
armazenamento de lenha e para camara
de combustão 
- Possibilidade de circulação hidráulica natural
sem sistema de bomba
- Isolamento em lã anti desgaste 
- Chapéu refratario na parte superior
da camara de combustão 
- Bypass manual 

 Potência

Volume  máximo lenha

Comp. troncos lenha (cm)

Dimensões (L x P x Alt.)

Peso

Fokolus 20

 20

70

33

510x776x1143

250

Fokolus 30

 33

125

50

590x946x1143

340

Fokolus 40

 42

165

70

590x1146x1143

402

Caldeiras a Lenha Tradicionais
Refª: 920095165



EGO

O revestimento na fase líquida assegura a cobertura 
total da cuba e, por essa razão, é muito mais eficaz e 
seguro.
Trata-se, além disso, de um vitrificado monocapa com 
elevado conteúdo de quartzo, o que permite à cuba 
resistir melhor às dilatações e contrações originadas 
pelas alterações de temperatura e de pressão.

Termoacumuladores

FASE LÍQUIDA:

ISOLAMENTO DE ALTA DENSIDADE (0% CFC):

Isolamento especial em espuma de poliuretano de alta
densidade (40g/L) que minimiza as perdas de energia.
Para além disso, o protocolo de controlo de qualidade da
Atlantic, implica uma verificação produto a produto, o 
que garante que o isolamento seja uniforme e 
homogéneo.

RESISTÊNCIA BLINDADA:

A resistência elétrica da ATLANTIC EGO permite uma 
difusão 100% eficiente da energia. O seu design favorece 
a estratificação térmica da água, ao mesmo tempo que 
melhora a eficiência do aquecimento. Uma taxa de carga 
inferior a outros sistemas de aquecimento permite uma 
redução na formação de calcário à sua volta, o que 
aumenta a vida do termoacumulador.

Capacidade:

30 Litros    - 

50 Litros    - Refª: 008081050

80 Litros    - Refª: 008081080

100 Litros - Ref.ª: 008081100

Refª: 008081030
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TERMOACUMULADOR
DUAL SOLAR
Ref.ª 008200531 - Termoacumulador Inox Duplex 200L
Ref.ª 008200532 -  Termoacumulador Inox Duplex 300L

- Livre de corrosão;
- Desenho modular e compacto, permite a passagem por
portas e espaços reduzidos;
- Diferentes modelos para diferentes aplicações
(inercia, solar, consumo de AQS...);
- Peso reduzido, um terço a menos que as soluções
convencionais;
- Permite trabalhar a alta temperatura;
- Alta eficiência energética graças aos estratificador e
integrados;
- Higienico: o aquecimento instantâneo da água evita a
proliferação de legionella;
- Não necessita de manutenção nem de ânodos de proteção,
dado não serem necessários;
- O desenho modular permite uma instalação individual
e ampliável em qualquer momento;

TERMOACUMULADOR
Ref.ª 945009466 - QUADROLINE TQ-TWS 325
Ref.ª 945009471 - QUADROLINE TQ-K 500

BOMBA DE CALOR EXPLORER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Capacidade: 270 lts
- Dimensões: 1.959 X 676 X 625 
- Peso Líquido:92,8 
- Capacidade do depósito segundo DIN 4753 (l): 300
- Volume do apoio elétrico (l): 130
- Pressão nominal da água (bar): 8
- Ligação elétrica (V/Hz): 30 V~ / 50HZ
- Potência adicional consumida pela bomba de calor (W): 525
- Potência consumida pelo aquecimento elétrico (W): 1800
- Intervalo de temperaturas da água por bomba de calor (º C): 40º A 62º C
- Intervalo de temperaturas de funcionamento da bomba de calor (ºC) : 5º A 43º C
- Intervalo de temperaturas de funcionamento elétrico: 0º A 43º C
- Fluido refrigerante R 134A (kg): 1,25
- Fluxo de ar em vácuo (instalação sem revestimento) (m3/h): 400
- COP a 15º C* (ambiente): 3,7
- COP a 7º C* (ambiente): 3,05
- Pressão sonora a 1 m (db(A)): 43
- Nível de ruído a 2 m (db(A)): 37
- Tempo aquecimento da bomba de calor de 15º a 51º C com ar a 7º C (produto com isolamento) (H): 9H52
- Tempo aquecimento da bomba de calor de 15º a 51º C com ar a 15º C (ambiente) (H): 7H32
- Solar/Acumulador potência da serpentina (versão serpentina) (kW)**: 24
- Solar/Acumulador superfície da serpentina (versão serpentina) (m2): 0,64

CARACTERÍSTICAS
- 70% de poupança de energia, com um COP de 3,8*
- Energia gratuita, contida no ar ambiente,
transformada em água quente
 - Amiga do ambiente
- Opção híbrida energias verdes (versões com
serpentina integrada para solução solar)
- Controlo remoto via rádio
- Fácil de instalar
- Condutas versáteis de
admissão/exaustão de ar ambiente
- Silencioso para a habitação
- Intervalo das temperaturas da
bomba de calor de +5º C a + 43ºC

Refª: 008086270

ENERKITS Solares

- 2 Coletores seletivos CS 2004
- 1 Acumulador DPSA2 300 (2 Serpentinas)
- 1 Grupo de retorno de 2 ramais GR 500 com
bomba Wilo ST 20/6 
- 1 Regulação solar de 2 zonas RS02 (incluídas 3 sondas) 
- 1 Válvula de segurança (Incluida no Grupo de retorno) 
- Vaso de expansão Vs 24 Litros
- 1 Kit Purgador (Peça em cruz + Chave +
Purgador + Vainha porta sonda ) 
- Tampão 18 mm
- 10 Litros anticongelante 

Modelos:
Sem Fixação
Telhado Inclinado
Terraço Plano

Ref.ª 945172103 - Telhado Plano
Ref.ª 945172104 - Telhado Inclinado

Kit Termosifão
Ref.ª 9451102200 - 
Ref.ª 9451011300 - 

Roth rts 200 tp/ti
Roth rts 300 tp/ti
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RADIADORES HELYOS

- Radiadores em alumínio fundido
- Alta condutividade térmica e longa vida útil
- Construído de alumínio selecionados com garantia de 
qualidade
- Tratamento cataforese, seguido de uma aplicação 
-electroestática do forno Epoxi polimerizada
- De estética pura, que se caracteriza por suas linhas 
modernas e pela sua simplicidade formal

RADIADOR
TOALHEIRO
Ref.ª 901112045 – Toalheiro Basic 450x1225 BR
Ref.ª 901110045 – Toalheiro Basic 450x805 BR
Ref.ª 901110145 – Toalheiro Basic 450x805 CR
Ref.ª 901112050 – Toalheiro Basic 500x1225 BR
Ref.ª 901110050 – Toalheiro Basic 500x805 BR
Ref.ª 901110150 – Toalheiro Basic 500x805 CR 

Kit TAMPÕES
RADIADOR
Ref.ª 910352111
KIT TAMPOES RADIADOR
UNIVERSAL 1x1/2"
ESQUERDO / DIREITO ZINCADO

Ref.ª 899 600 104

Kit - Ref.ª 492100105

Kit - Ref.ª 492100200

Kit - Ref.ª 492110115

Kit - Ref.ª 492100201

AR CONDICIONADO
Ref.ª 013502575  - Mono Split Easy - Inverter 9.000 BTU (2.6Kw)
Ref.ª 013502576  - Mono Split Easy - Inverter 12.000 BTU (3.5Kw)
Ref.ª 013500542  - Mono Split Easy - Inverter 18.000 BTU (5.3Kw)
Ref.ª 013500543  - Mono Split Easy - Inverter 22.000 BTU (6.5Kw)
Ref.ª 013502577  - Mono Split Prime - Inverter 9.000 BTU (2.6Kw) 
Ref.ª 013502578  - Mono Split Prime - Inverter 12.000 BTU (3.5Kw)
Ref.ª 013501568  - Mono Split Prime - Inverter 18.000 BTU (5.3Kw)
Ref.ª 013502579  - Mono Split Easy - Inverter 22.000 BTU (6.5Kw)

Sistema Foçado TI/2 FKC-2
Bomba Calor HP 270 1 Serpentina
(Oferta Val. Mist + Fluido Solar WTF 20+ Ganchos fixação)

Sistema Foçado TP/2 FKC-2
Bomba Calor HP 270 1 Serpentina
(Oferta Val. Mist + Fluido Solar WTF 20+ Ganchos fixação)

Ref.ª 013000000

Ref.ª 013999999

SISTEMA FORÇADO

TERMOSSIFÃO
Ref.ª 013736075
Termossifão 150L TP/TI
(Oferta Val. Mist + Fluido Solar WTF 10+ Ganchos fixação no TI)

Ref.ª 013501076
Termossifão 200L TP/TI
(Oferta Val. Mist + Fluido Solar WTF 10+ Ganchos fixação no TI)

Ref.ª 013736077
Termossifão 300L TP/TI
(Oferta Val. Mist + Fluido Solar WTF 20+ Ganchos fixação no TI)

Ref.ª 013502512
Sistema Forçado TI/2 FKC-2/300
(Oferta Val. Mist + Fluido Solar WTF 20+ Ganchos fixação)

Ref.ª 013502512
Sistema Forçado TP/2 FKC-2/300
(Oferta Val. Mist + Fluido Solar WTF 20)

Valvula Anti-Condensação
3/4 55º 280055
Ref.ª 492280055

Valvula Esfera 3V
3/4" 230V 644356
Ref.ª 492644356

Valvula Segurança 3/4" 543513
Ref.ª 492543513

Kit Radadiador
Valvula + Detentor 16x15
Ref.ª 033100002

Regulador Tiragem Segurança
3/4" 529050
Ref.ª 492529050

Conjunto Valvula e detentor
c/ 2 Prolongamento Inox Dn15
Ref.ª 492338002

Termostato T 20
Ref.ª 910000203

Protector Circuito FBC001
Ref.ª 902998001

Termostato ON/OFF
Ref.ª 902690025

Cronotermostato RT 500RF
Ref.ª 945115501


